RELATÓRIO DA PESQUISA

Gestão de Saúde
Corporativa
Junho 2020

Apresentação
A Aliança para Saúde Populacional (ASAP) e a Associação
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) possuem desde 2017
uma parceria técnica com o objetivo de promover a melhoria da
Gestão da Saúde Corporativa, por meio de quatro iniciativas:
1. Organizar um grupo de empresas (Fórum Nacional de Saúde
Corporativa) que visa o compartilhamento das melhores
práticas de gestão de saúde populacional.
2. Realizar eventos que proporcionem o empoderamento dos
gestores corporativos sobre o tema saúde.
3. Apoiar universidades e instituições de formação de
executivos e administradores na inclusão de práticas de
Gestão de Saúde Corporativa em seus cursos.
4. Realizar pesquisas e estudos sobre Gestão de Saúde
Corporativa

Justiﬁcativa
da Pesquisa

67,5% da Saúde
Suplementar no
Brasil é formada por
planos coletivos
empresariais
conforme divulga a
ANS - dez/2019.

A Saúde do
colaborador tem
enorme inﬂuência
sobre a produtividade
empresarial (NT SEI
nº10/2019/MINISTÉRIO
DA ECONOMIA).

Enorme desperdício
de recursos no sistema
de saúde
que geram custos
desnecessários.
A OMS (2017) estima
que este desperdício
esteja entre 20 a 40%;
já o IESS (2017) estima
esse valor no Brasil
gira em torno
de 28 bilhões.

Os usuários utilizam
o sistema de saúde
de maneira pouco
eﬁciente, tendo
culturalmente os
hospitais como
referência para suas
necessidades em
saúde (IESS 2019).

Propósito
da Pesquisa
Saber como as empresas
vem atuando em relação
à Gestão de Saúde
Corporativa.

Resumo
da Pesquisa
As Pesquisas sobre Gestão
de Saúde Corporativa foram
realizadas com cobertura
nacional, utilizando
metodologia de enquete.
A primeira versão foi
concluída em maio de 2017
e esta segunda versão, de
igual conteúdo, ocorreu
entre os meses de janeiro
à março de 2020.

2017

2020

668 Respondentes

704 Respondentes

Empresas participantes:

Empresas participantes:

● 42% pequeno porte
● 28% médio porte
● 30% grande porte

● 38% pequeno porte
● 25% médio porte
● 37% grande porte

● 1.300.000 empregados
● 3.000.000 beneﬁciários

● 2.600.000 empregados
● 6.500.000 beneﬁciários

● 10% dos planos coletivos
Empresariais da Saúde
Suplementar

● 20% dos planos coletivos
Empresariais da Saúde
Suplementar

● 78% Empresas Nacionais
● 22% Empresas Multinacionais

● 82% Empresas Nacionais
● 18% Empresas Multinacionais

Perﬁl das
empresas
participantes
Nas duas pesquisas,
o perﬁl geral das empresas se
manteve próximo.
Em 2020, a principal
diferença foi o crescimento
da participação de empresas
de maior porte, que levou ao
aumento da representatidade
de 3 milhões em 2017 para
6,5 milhões de beneﬁciários
em 2020.

Como é tratada
a saúde dos
colaboradores
Nas questões sobre
prioridade, investimento e
custo de saúde,
os participantes têm
a percepção que sua
empresa trata melhor
da saúde de seus
colaboradores do que
o mercado em geral.

Minha
Empresa

Minha
percepção
sobre
o mercado

É uma prioridade da direção

21%

12%

É uma prioridade de Recursos
Humanos

20%

18%

É vista como um investimento
que gera retorno no
engajamento e na produtividade

37%

31%

É considerada como um custo
obrigatório para não ﬁcar em
desvantagem com os
concorrentes

16%

34%

É irrelevante no dia a dia dos
negócios

6%

5%

Liderança
Apesar da saúde corporativa
ser o segundo maior
orçamento de RH, a gestão
dos seus programas é ainda
delegada aos cuidados de
pessoas com menor poder de
decisão e inﬂuência: 39% dos
seus responsáveis são
coordenadores ou analistas.
Somente 12% dos diretores
são responsáveis pelos
programas de saúde.

Planos de
saúde nas
empresas
É expressivo o número de empresas
que oferecem plano de saúde 91%.
16% das empresas não oferecem plano
de saúde para todos os colaboradores.
É expressivo o número de empresas com
política contributiva do colaborador 57%.
A coparticipação está cada vez mais
relevante 72%.

Estratégias
e Programas
para melhoria
da saúde
Nas duas pesquisas realizadas
observamos que não houve evolução
nos percentuais de empresa que
adotam os seguintes quesitos na
gestão de saúde populacional:
● Estratégias 70%
● Processos 58%
● Indicadores 54%

Ranking
de outras
estratégias de
saúde
Observa-se uma evolução da
adoção de ações em atenção
primária: ambulatórios 30%
e utilização de médico de família
15% e uma redução em ações
como desconto/convênio em
farmácias, programas de
qualidade de vida e ginástica
laboral.

Custos
em saúde
Observamos uma desaceleração
no aumento dos custos: em 2017,
31% das empresas tiveram correção
anual acima de 15% e, em 2020,
apenas 18% das empresas.
Esta desaceleração acompanha
a queda da inﬂação e da variação
do custo médico-hospitalar - VCMH.
● VCMH 2017= 16,9%*
● VCMH 2020 = 14,2%*
*Fonte: IESS

Custos
em saúde
As medidas para enfrentar a elevação de
custos continuam muito focadas
em ferramentas de regulação
e transferência de custos aos usuários
como: co-participação 61,9%
e contribuição por parte do usuário.
Chama a atenção o discreto aumento de
negociações diretas com hospitais 6,5%
e o número de empresas 18,3% que
mudam de operadora para reduzir
custos.

Custos
em saúde
81% entendem a importância
da saúde em suas organizações
como média ou alta.
Porém 83% acreditam que não
conseguirão evitar aumento
nos custos com saúde.

Custos e
Sinistralidade
Em 36% das empresas, os gastos
com saúde estão acima de
16% dos custos de RH.
Em 59% das empresas a
sinistralidade está acima de 70%.

Gestão de Saúde
dos grupos
de risco
52% não possuem programas
para gestão de risco em saúde
dos seus colaboradores.

Saúde
Mental
52% dos respondentes acreditam que o nível
de stress nas empresas é alto ou muito alto
Apenas 17% acreditam que o nível de stress
irá diminuir em suas empresas.

Programa de
Alimentação
Saudável
66% das empresas não possuem programas
de alimentação saudável.
Entre estas, observamos o crescimento
da assessoria de nutricionistas.

Programa
de Atividade
Física

34% das empresas
não têm programas
de atividade física.

Conclusões
● Em sua maioria, as empresas aﬁrmam que
se utilizam de estratégias e programas para
melhoria da saúde, adotando processos e
indicadores. Contudo, na prática, o que
prevalece é a utilização da coparticipação e
do sistema contributivo para os
colaboradores, que são somente medidas de
redução de custos;
● Os índices relacionados a saúde mental e
estresse são muito relevantes, chamando
atenção para avaliar seus impactos no custo
da saúde e a necessidade de se deﬁnir ações
imediatas no ambiente corporativo;

● A escassez de programas de alimentação
saudável e atividade física contribuem para
manutenção dos altos índices de sobrepeso e
obesidade no país, que se desdobram em
doenças crônicas no futuro, e com impactos
diretos na perda da produtividade e na
elevação dos custos de saúde;
● O desenvolvimento da Gestão de Saúde
mostra-se, de maneira geral, ainda muito
incipiente no ambiente corporativo,
considerando-se os resultados relacionados a
estratégias, processos, indicadores e
expectativas quanto ao futuro;

Conclusões
● Persiste nas empresas a expectativa da
elevação dos custos de saúde, evidenciando
a sua própria descrença no sucesso de
enfocar apenas os aspectos ﬁnanceiros da
saúde, sem promover uma melhoria mais
abrangente da Gestão Saúde;
● Os custos com a Saúde Corporativa vem
subindo acima da inﬂação para a maioria
das empresas;

● Permanece a necessidade da alta
administração comprometer-se mais
efetivamente na Gestão de Saúde de sua
empresa, como forma de elevar o nível da
abrangência das estratégias e gestão,
visando a melhoria de resultados concretos
nos cuidados com a saúde, destacadamente
sua contribuição para a produtividade e
engajamento dos colaboradores.

realização

produção

